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JUNIORFEST PLNÝ FILMŮ I ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

Slavnostní zahájení Juniorfestu v Domažlicích si nenechali ujít ani režiséři Václav Vorlíček nebo Filip Renč. Dětský mezinárodní filmový festival nabídl desítky snímků a bohatý kulturní program. Více na straně 12. 
Foto: MFF Juniorfest

Vážení spoluobčané, jménem města Domažlice Vám
přeji krásné prožití adventního času a radostné Vánoce!
Ing. Miroslav Mach, starosta města

Osobní diskuse občanů
s vedením města Domažlice se
uskuteční 18. prosince
od 14:00 hodin v kanceláři
starosty. Zasedání zastupitelstva
města se koná ve středu
13. prosince od 16:00 hodin
v malém sále MKS.

www.domazlice.eu

Zprávy z radnice

číslo 12

HUDBA U STROMEČKU LETOS
NABÍDNE DELŠÍ PROGRAM
Letošní program vánočních akcí v Domažlicích je opravdu bohatý. V sobotu 2.
prosince se na náměstí rozsvítí vánoční
strom a spolu s ním i světelná výzdoba ve
městě. Začátek je v 16 hodin před radnicí. Vystoupí zde žáci Základní umělecké
školy Jindřicha Jindřicha Domažlice.
Ve středu 13. prosince se na náměstí uskuteční tradiční Vánoční zpívání
s Českým rozhlasem. Program začíná
již v 17 hodin. Řidiči ovšem musí počítat
s uzavírkou náměstí již od 13 do 20 hodin.
MKS v Domažlicích pořádá také řadu
zajímavých kulturních akcí. Vánoční trhy potom začínají v sobotu 16.
prosince a potrvají až do 24. prosince. Nově bude po celou dobu trhů připraven bohatý kulturní program, a to
v rámci pořadu Hudba u stromečku.
„Myslím si, že si vánoční program naši občané určitě užijí, MKS se snažilo zahrnout
do své dramaturgie co nejvíce různých

žánrů, a tak uvede kromě již tradičních
akcí také například jazzové úpravy koled
v rámci Klubové scény. Žánrového rozšíření dozná také osmidenní cyklus Hudba
u stromečku, kde bude program probíhat
každý den a který ozvláštní Ivan Hlas Trio.
Své místo budou mít v programu také koncerty klasické hudby, Chodský vánoční
koncert či pro Domažlice již neodmyslitelná Vypečená vánoční suita,“ uvedl ředitel
MKS v Domažlicích Kamil Jindřich.
V předvánočním čase pochopitelně nebude chybět ani vystoupení ponocného.
Kompletní program najdete na www.idomazlice.cz, program Hudby u stromečku
potom také v Domažlickém zpravodaji na
straně 9.
S uzavírkou náměstí v rámci vánočních
trhů musí řidiči počítat již od 14. do 27. prosince. Nový rok potom v Domažlicích tradičně přivítáme novoročním ohňostrojem
v pondělí 1. ledna od 18 hodin.  (bub)

Křest nové knihy Miloše Novotného o životě a díle Jaroslava Špillara. Slavnostní
akt se uskutečnil v Galerii bratří Špillarů. Celobarevná a velmi zajímavá publikace je k dostání v Informačním centru a v Muzeu Chodska.

Foto: Josef Babor, Domažlický deník
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KRÁTCE:

Mánesova ulice v Domažlicích prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Oprava
komunikace vyjde město Domažlice na
5,7 milionů korun. Cílem je zvýšit počet
parkovacích míst, vybudovat zastávky
pro autobusy, opravit osvětlení, chodníky
a další. Jaké konkrétní změny rekonstrukce přinese uveřejníme v článku lednového Domažlického zpravodaje.
Nový Kaufland se v Domažlicích stavět
nebude. Jak informoval starosta Domažlic Miroslav Mach na říjnovém zastupitelstvu, firma nakonec od svého záměru
vybudovat větší provozovnu u zimního
stadionu upustila. „Znovu s námi začíná
jednat firma Lidl ohledně pozemku po
staré nemocnici a mám také informace, že další obchod by se mohl postavit
pod Penny Marketem (Kozinovo pole),
ovšem tam jde o soukromý pozemek,“
uvedl Mach.
Radní v říjnu schválili uzavření smlouvy
o právu provést stavbu „II/193 Horšovský
Týn – Domažlice“ s organizací Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje. Mělo by
jít o rekonstrukci a rozšíření silnice mezi
Domažlicemi a Horšovským Týnem. Opraven by měl být sedmikilometrový úsek od
Domažlic až po křižovatku s Blížejovem.
V listopadu byla radou města schválena zadávací dokumentace k veřejné
zakázce „Plavecký bazén Domažlice –
stavební úpravy, přístavba a nástavba“.
Firmy mohou své nabídky podávat do 3.
ledna 2018. V tento den budou také otevřeny obálky. Stavba by měla být zahájena 1.
dubna 2018 a probíhat by měla během provozu a během dvou odstávek (1. 6. 2018
- 31. 8. 2018 a 1. 5. 2019 - 31. 10. 2019).
Hotovo by mělo být 30. 10. 2019. Firma,
která se již do rekonstrukce bazénu pustila
v roce 2016, je nyní s městem v soudním
sporu. Celkové náklady stavby činí zhruba
180 milionů korun. Projekt zůstává téměř
shodný. 
(bub)
Kompletní usnesení na www.domazlice.eu

Periodický tisk územního samosprávního celku. Vydává město Domažlice nákladem 5 800 kusů. Šéfredaktorka Bc. Kristýna Bublová, tel. 777 968 884. Příspěvky a inzerci zasílejte elektronicky na adresu bublova@mks.mesto-domazlice.cz.
Materiály je možné ponechat také v Městském informačním centru na náměstí Míru. Uzávěrka inzerce do 5. dne, ostatní do
10. dne v předchozím měsíci. Korektury Mgr. Jana Štenglová. Tisk: VLM a. s., tiskárna Novotisk Praha. Registrační číslo
MK ČR E 11540. Redakční rada ne vždy souhlasí s názorem pisatele, neručí za kvalitu služeb a zboží nabízeného inzercí.

MěÚ Domažlice / různé
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sociální služby - Vitallife A CENTRUM OUŠKO
V dnešním vydání Domažlického zpravodaje si vám dovolujeme představit další
služby registrovaných poskytovatelů sociálních služeb na Domažlicku.
Vitallife - Domov se zvláštním režimem,
provozovna Trhanov 139, je pobytová
služba, zaměřující se na osoby nemocné
demencí či Alzheimerovou chorobou.
V domově je kladen důraz na individuální přístup ke každému klientovi. Kapacita
domova je pouze 12 klientů, což je předpokladem pro udržení kvality poskytované péče. Péče je zaměřena na osobní
potřebu klienta s tímto těžkým postižením, zachování jeho důstojného, kvalitního, aktivního života. Přáním personálu
je, aby klienti našli v domově příjemný
a přátelský domov.
V domově se zvláštním režimem najdou
klienti klidnou a přátelskou atmosféru,
i možnost trávit den aktivně. Aktivity personál plánuje tak, aby daná činnost byla
pro každého přínosem, vychází z historie
klientů a cílem těchto aktivit je především
maximální podpora a stimulace v oblasti fyzických, mentálních, společenských

a emočních schopností.
Aktivitu dne tráví s klienty procházkami,
vařením, individuálním cvičením s odborným fyzioterapeutem. Pro klienty organizují oslavy narozenin, návštěvy kostela,
canisterapii (centrum Hafík), kulturní
a společenské akce. Kulturní využití zajišťuje i Dětský domov Staňkov formou
různých vystoupení a soutěží s dětmi
(mezigenerační hry), podporují i mezinárodní dny (Den autismu, demence). Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou
soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou či Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, bez rozdílu pohlaví,
rasy a náboženství. Uživatelé mohou být
občany České republiky nebo i zemí EU.
V domově pro seniory, zdravotně a tělesně postižené usilují o maximální napodobení domácího prostředí. Kvalitní proškolený personál přistupuje ke klientům
stejně jako ke členům své rodiny, laskavě, tak aby se v Domově cítili jako doma,
mezi svými blízkými.
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Trněná, DiS.,
tel.: 724 296 157, e.mail: VL-Lebeda@centrum.cz, www.vital-life-domov-lebeda.cz.

Tajemnice Městského úřadu
Domažlice
oznamuje na základě § 7 odst. 3 zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění,
vyhlášení výběrového řízení na obsazení
funkčního místa

SPRÁVNÍ REFERENT
PRO ÚSEK MATRIKY
A OVĚŘOVÁNÍ
Podrobnosti jsou zveřejněné na úřední desce
MěÚ Domažlice na adrese: www.domazlice.
eu v sekci Městský úřad - Úřední deska - Volná
místa. Bližší informace: p. Dana Weberová,
pověřená vedením správního odboru,
tel. 379 719 242

Přihlášku s požadovanými doklady zašlou
uchazeči nejpozději do 06.12.2017
v uzavřené obálce označené
„NEOTVÍRAT – VŘ referent OS“ na adresu:
Město Domažlice, odbor kancelář starosty
MěÚ, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Centrum Ouško poskytuje
sociálně
aktivizační
služby
pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, kdy cílovou
skupinou jsou i děti
s mentálním postižením, kombinovaným
postižením a s narušenou komunikační
schopností, a to ve věku 1 - 15 let.
Centrum podporuje rozvoj soběstačnosti,
sebevědomí, komunikace a zdokonalení
dovedností zábavnou a hravou formou,
zakládá si na individuálním přístupu, pracovníci hájí práva našich dětských uživatelů, snaží se dětem pomoci umožnit
jejich setrvání v přirozených sociálních
skupinách, podporuje jejich vzdělávací
proces a začlenění do společnosti.
Kontaktní osoba: Lenka Ticháčková,
DiS., tel.: 724 862 356, email: uchozs@
seznam.cz, www.uchozs.cz.
S přáním hezkých dnů


OSVZ Městský úřad Domažlice

omezení provozu sběrného dvora
Pozor, otevírací doba sběrného dvora DTS Domažlice p.o. v Chrastavické
ulici č.p. 170 bude v měsících prosinec a leden omezená. Otevřeno bude od
9 do 16 hodin. 
(dts)

rozpis svozu směsného komunálního
odpadu na Vánoce 2017 a nový rok 2018
Ve středu 27. prosince 2017 bude proveden pravidelný pondělní a středeční
svoz. Ve čtvrtek 28. prosince 2017 bude proveden pravidelný úterní svoz.
V pátek 29. prosince 2017 bude proveden čtvrteční svoz a pravidelný páteční svoz. V úterý 2. ledna 2018 bude proveden pondělní svoz. Ve středu
3. ledna 2018 bude proveden úterní svoz. Ve čtvrtek 4. ledna 2018 bude
proveden pravidelný čtvrteční svoz a středeční svoz. 
(dts)
Pěvecký sbor Čerchovan ve spolupráci s Římskokatolickou farností Domažlice,
MKS a ZUŠ Jindřicha Jindřicha uvádí:

Jakub Jan Ryba: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
26. prosince 2017 v 19.00 hod.
v arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Domažlicích

Účinkují: Pěvecký sbor Čerchovan, sólisté a orchestr Musica Tusta

Předprodej vstupenek v MIC Domažlice od 11. 12. 2017

Organizace a spolky
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TURISTICKÉ AKCE
Klub českých turistů - odbor
Domažlice - připravil pro širokou
veřejnost tyto tradiční turistické akce
Pojďte s námi do přírody...
Úterý 5. 12. Mikulášská vycházka.
Sraz v 17 hodin u sokolovny. Trasa: Domažlice, Luženičky a zpět (6 km). Vede
S. Doubek. Reflexní pásky nebo jiné reflexní prvky vezměte s sebou.

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
B. Němcové
INFORMUJE
Výstava:
TENTOKRÁTE TROCHU JINAK

Tradiční výstava prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ JJ Domažlice. Prohlédnout
si můžete fotografie z akcí, výtvarné
projekty a díla vytvořená v průběhu
školního roku.
Domažlická knihovna vás srdečně zve
na tuto výstavu ve vestibulu knihovny
od 1. prosince do 22. prosince.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY
27. – 29. PROSINCE
Městská knihovna Boženy Němcové
oznamuje, že z provozních důvodů

Sobota 16. 12. Společné posezení na
konci turistické sezony od 15 hodin
v Dubině.
-----------------------------------------------------Připravujeme:
Pondělí 1. 1. 2018 Novoroční výstup na
Čerchov (20. ročník). Odchod na Čerchov z parkoviště v Caparticích v 10 hod.
Během akce proběhne celostátní sbírka
Novoroční čtyřlístek. Výtěžek bude použit
na stavbu vozíčkářské trasy. Pro účastní-

Městská knihovna
Boženy Němcové Domažlice

přeje svým čtenářům
a všem občanům města
klidné vánoční svátky
a pevné zdraví
v roce 2018
budou všechna oddělení od 27. do 29.
prosince pro veřejnost uzavřena. Běžný
provoz knihovny bude zahájen ve středu
3. ledna 2018. V pátek 22. 12. bude
knihovna otevřena jen v dopoledních
hodinách od 9,00 do 12,00 hodin.
Výpůjční doba půjčených knih a časopisů
bude automaticky o tyto dny prodloužena
a od čtenářů nebudou vybírány sankční
poplatky za pozdní vrácení. Prosíme
čtenáře, aby s uzavřením knihovny
počítali a včas se zásobili knížkami
i časopisy. Děkujeme za pochopení.
Bc. Lenka Schirová, ředitelka knihovny

Akce nejen pro seniory
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Baldovská 638
7. 12. 2017 14:00 Mikulášská - k tanci a poslechu hraje p. Vinš
9. 12. 2017 14:00 Koncert pěveckého sboru - Bělá nad Radbuzou
Prokopa Velikého 689
5. 12. 2017 15:00 - Mše svatá
14. 12. 2017 15:00 - ZUŠ J. Jindřicha Domažlice - vánoční koncert
15. 12. 2017 15:00 - Dětský folklorní soubor Mráček - vánoční koncert
Břetislavova 84
12. 12. 2017 14:00 - Přednáška - prof. Jaroslava Wollerová - Severní Peru
- od Tichého oceánu k ledovcům v Andách
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ky připravena novoročenka v chatě KČT
u rozhledny. (Capartice - Čerchov a zpět
8 km). Vede J. Kuželka.
Pondělí 1. 1. 2018 Novoroční vycházka
na Díly.
Odjezd z nádraží ČD v 10.10 hod. do Postřekova. Trasa: Postřekov, Díly, Klenčí
pod Čerchovem (8 km). Vede M. Senohrábková.
Čtvrtek 18. 1. Výroční členská schůze odboru KČT Domažlice od 18 hodin
v klubovně nové hasičské zbrojnice v
Břetislavově ulici. Od 17 hod.

ČČK DOMAŽLICE

společně s Transfúzní stanicí v Klatovech uskuteční odběry krve v pondělí
11. prosince. Odběr je ve
Střední zdravotnické škole Domažlice od 14:00 do 16:30 hodin.
K odběru potřebujete kartičku vaší zdravotní pojišťovny a legitimaci dárce krve.
Ženy mohou dávat krev 4x do roka - minimální doba mezi odběry je 3 měsíce.
U mužů se v současné době rovněž doporučuje 4x do roka. 
(ččk)

Městská rada seniorů oznamuje,
že od 1. prosince je možné vyřídit
si Senior-pas v nové výdejní a příjmové místnosti v centru zdravotně
oslabených Msgre B. Staška 264,
v přízemí. Důvodem je bezbariérový
přístup. Děkujeme za pochopení!
Městská rada seniorů Domažlice

OBSAZENÍ SÁLU MKS
1. 12. Maturitní ples, 5. 12. Školení,
6. 12. Divadelní představení pro školy,
7. 12. Seniorské odpoledne, 9. 12. Maturitní ples, 10. 12. Koncert INFLAGRANTI & JOSEF VOJTEK, 11. 12. VIII. abonentní koncert - Mužské vokální kvarteto
Q VOX & MAGDALENA MÚČKOVÁ cimbál, 12. 12. Divadelní představení pro
školy, 13. 12. Vánoční koncert pro školy,
13. 12. Zasedání zastupitelstva města,
14. 12. Klubová scéna - IVAN AUDES
QUARTET FEAT. SOŇA HANZLÍČKOVÁ
BORKOVÁ, 15. 12. Maturitní ples, 16. 12.
Maturitní ples, 17. 12. Taneční vystoupení, 18. 12. Vánoční žákovský koncert
ZUŠ, 19. 12. - 23. 12. Prodej knih. (mks)

Organizace a spolky / pozvánky

číslo 12

Domažlický zpravodaj - str. 5

PROGRAMOVÁ NABÍDKA NA MĚSÍC PROSINEC:
Akce pro veřejnost:
sobota 2. prosince - Mikulášská dílna - postavička čert a anděl, výroba
čertích růžků, pro starší korálkování - sněhová vločka
od 9:00 do 12:00 hodin v domě dětí
sobota 9. prosince - Vánoční dílna - betlém, pohyblivý anděl, od 9:00 do 12:00 hodin v domě dětí
středa 13. prosince - Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň od 17 hodin na pódiu u stromečku na náměstí
Po oficiálním programu „Country Vánoce“, ve kterém vystoupí Hynek a Patrik Hradeckých, pěvecké sbory domažlických ZŠ
a sólisté privátní školy populárního zpěvu Lídy Nopové, bude následovat společné zpívání koled v přímém přenosu, který
ohlásí ponocný. Kromě tradičních koled NESEM VÁM NOVINY a NARODIL SE KRISTUS PÁN si letos zazpíváme v přímém
přenosu další tři koledy, o nichž rozhodnou v anketě čtenáři Domažlického deníku. Prodej svařeného vína ve spolupráci
s městem Domažlice a Městským kulturním střediskem v Domažlicích.
pondělí 18. prosince - Vánoční vystoupení u stromečku „Koledníček“ na náměstí v Domažlicích od 15:30 hodin.
Akce pro školy jsou zveřejněny na www.ddmdomazlice.cz

Prožijte pohodové Vánoce v kruhu svých blízkých. Ať Vám nový rok nadělí hojnost
zdraví, štěstí, přízeň přátel a více poezie života než každodenní všední prózy.
Pracovníci Domu dětí a mládeže Domino v Domažlicích

VÁNOCE V ZÁCHYTNÉ STANICI VALCHA

Seniorské odpoledne
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. okresní organizace Domažlice vás srdečně zve
na SENIORSKÉ ODPOLEDNE konané
7. prosince od 14 hodin v sále MKS v Domažlicích. Hraje Malá česká dechovka
Pepi Vinklárka. Těší se na vá výbor OkO
STP Domažlice. 
(red)

Členská schůze
ZO Českého zahrádkářského svazu Domažlice zve své členy na členskou schůzi,
která se koná dne 11. 12. 2017 od 17.00
hodin u vánočního stromečku, s občerstvením a tombolou. Příjem věcí do tomboly
v pátek 8. 12. 2017 od 13-15 hodin v budově ZO, nebo před členskou schůzí. (red)

Každoročně před Vánoci mnoho z vás myslí i na ty, kteří neměli v životě
tolik štěstí a tráví Vánoce opuštění. Potěšit opuštěné pejsky v Záchytné
stanici psů na Valše můžete v neděli 10. prosince, kdy se tam koná od 13
do 16 hodin tradiční Vánoční přání a zdobení stromečku. Kdo by chtěl pejskům
přinést nějaké dárky, uvítají pracovníci stanice granule (Brit, Calibra, Ontario,
Roayal canin, Fitmin...), konzervy, masové kapsičky, pamlsky, piškoty, kousací
kosti, uši, hrtany, obojky, vodítka, oblečky, misky... Všichni se již nyní těší na
milé setkání.
A kteří pejsci čekají v současné chvíli na nové páníčky? Je to například milý bílý
pejskek Max (na snímku vlevo), nový domov hledá i přibližně rok starý kříženec
bígla Alf (druhý zleva), necelý rok stará psí slečna Kessi (třetí zleva), která má
velkou chuť do života a také hodně energie, a na nový domov čeká i zhruba
pětiletý kříženec border kolie Riky (úplně vpravo). Více informací a další pejsci,
kteří jsou připravení k adopci, jsou k vidění na www.domazlice.eu v sekci Záchytná stanice psů. Více se dozvíte také na telefonu 774 294 049 (Andrea Ďurišová). 
Foto 4x: Záchytná stanice psů
MKS v Domažlicích přijímá přihlášky do jarního tanečního kurzu, který vedou manželé
Brettschneiderovi. Kurz bude začínat v únoru. Více na www.idomazlice.cz

Slovo starosty / pozvánky
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Miroslav Mach: Z politiky se vytratil selský rozum
SLOVO STAROSTY
Parlamentní volby skončily. V médiích nyní probíhají dlouhé debaty, jak
vlastně volby dopadly
a jaká vláda nás čeká. To,
že volby drtivě vyhrálo
hnutí ANO Andreje Babiše je nezpochybnitelné.
Výjimečný není ani výsledek vítěze voleb.
29,64% hlasů pro vítěze je impozantní výsledek, ale není v naší novodobé historii
ojedinělý. V roce 2006 vyhrála volby ODS
s 35,38% hlasů a v roce 1998 volby vyhrála ČSSD s 32,31% hlasů. Ojedinělý je však
počet uskupení v nové sněmovně (9 stran
a hnutí) a rozdíl mezi vítězem a druhým
v pořadí (ODS 11,32%). Velikým a pro mnohé
nepříjemným překvapením je i vzestup hnutí SPD Tomio Okamury. Volič však rozhodl
a nikomu nepřísluší kritizovat voličovo rozhodnutí. Zákonodárce teď čeká obtížný úkol.
Sestavit vládu, která získá důvěru poslanecké sněmovny. Jestli bude většinová nebo

menšinová teprve uvidíme. V tomto případě
není rozhodující rychlost, ale dohoda stran,
která vydrží alespoň 4 roky.
Naše politická scéna zažila totiž malé TSUNAMI. Voliči dali jasně najevo, že si nepřejí
mezistranické hádky a rvačky o politická křesla. Vlády si v posledních letech zvykly vše
nepříjemné shazovat na EU. Z osobní zkušenosti ale vím, že 90% nesmyslných předpisů jsme buďto dobrovolně a slepě převzali
sami, nebo jsme si dokonce některé předpisy
EU sami zpřísnili či zkomplikovali. Zároveň
stát zcela rezignoval na kontrolu dodržování
některých zákonů. Uvedu příklad „sociálního
bydlení“. Po dlouhodobé kritice tzv. obchodu
z chudobou (doplatky na bydlení nepřizpůsobivým osobám bez ohledu na jejich výši) ze
strany měst a obcí bylo vyplácení dávek na
bydlení od května 2016 podmíněno souhlasem obce s tím, že obce znají situaci nejlépe.
Po vlně odmítavých stanovisek s výplatou
dávek ze stran obcí (v Domažlicích nebyl vydán ani 1x souhlas s výplatou) státní orgány
tento zákon začaly obcházet a začaly vyplácet dávky na podporu tohoto bydlení jinou

Poděkování žákům a učitelům ZUŠ J. Jindřicha
Pýcha je velmi nepříjemnou lidskou vlastností. Hrdost je naopak lidskou vlastností vítanou.
Ve mě se oba tyto lidské pocity dostavily v míře více než nebývalé při slavnostním zahájení
10. ročníku JUNIORFESTU v domažlickém MKS v sobotu 4. listopadu. Téměř kompletní
symfonický orchestr složený výhradně ze žáků naší umělecké školy pod vedením pana Václava Cibulky s podporou pěveckého sboru DUHA pod vedením paní Jitky Svobodové nastudoval a odehrál 10 melodií z dětských filmů a víc než důstojně tím přivítal festival a jeho hosty
u nás, v Domažlicích. Pochvalná slova na naše děti pak zněla celým večerem a opakovala
se i při dalších setkáních s účastníky, pořadateli i hosty festivalu.
Dovolím si za nás všechny učinit poklonu všem dětským hráčům a hráčkám orchestru
i zpěvákům a zpěvačkám sboru za předvedený výkon a nádhernou uměleckou reprezentaci
našeho města. Veliké díky patří těm, na které se při slavnostních chvílích zapomíná. Všem
učitelům, kteří se od září věnovali ve svých třídách přípravě dětí. Jejich práce bývá v těchto
případech upozaděná, ale všichni si uvědomujeme, že bez jejich aktivity by takovýto projekt nebylo možné uskutečnit. Poděkování patří i řediteli ZUŠ panu Josefovi Kunešovi, který
všechny skladby upravil a rozepsal pro tento dětský orchestr. Všichni v sále jsme na vás byli
pyšní i hrdí zároveň. Děkujeme.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

cestou. Stát dnes také rezignoval na dostatečnou kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců. Žádný státní orgán dnes není ochoten
ani schopen systematicky kontrolovat kvalitu
a zákonnost ubytoven a míst k ubytování cizinců a sociálně slabých spoluobčanů. Města
a obce jsou nakonec ti, kteří musí situaci řešit.
Voláme o pomoc a dozvíme se pouze, že stát
má málo lidí a že máme zřizovat a posilovat
městské policie.
Před novou Poslaneckou sněmovnou stojí
nelehký úkol. Získat zpět důvěru svých občanů. Dokázat, že zákonodárci si uvědomují
důležitost jednoduchosti právních předpisů
a jejich důsledné uplatňování pro ochranu
„slušných občanů a firem“. Zatím se o zjednodušení zákonů stále jen mluví (např. další novela stavebního zákona zase stavební
řízení naoko zjednoduší, ale ve skutečnosti
zase více zkomplikuje). Poslanec dle mého
názoru není zvolen proto, aby objížděl politické mýtinky, ale proto, aby pro nás schvaloval zákony, podle kterých se nám bude lépe
žít. Držím palce.
Ing. Miroslav Mach, starosta města

ZUŠka zve

ZUŠ J. Jindřicha Domažlice zve širokou veřejnost na dva prosincové koncerty. Vánoční koncert učitelů ZUŠ a hostů se uskuteční
v neděli 3. 12. od 19:00 v kostele augustiniánského kláštera. Druhá pozvánka směřuje na 18. 12. od 17:30 do velkého sálu MKS
na Vánoční koncert žáků ZUŠ. Vystoupí na
něm žáci hudebního, tanečního a literárně
dramatického oboru. Zároveň zde uslyšíte
filmové melodie v podání žákovského orchestru a pěveckého sboru Duha, které zazněly i na zahájení filmového festivalu Juniorfest 2017. Bude nám velkým potěšením,
když nás na těchto koncertech podpoříte
svojí účastí a budeme tak moci společně
prožít čas adventu.

Josef Kuneš, ředitel ZUŠ

Erbenova 184, tel.: 379 724 581, tel./fax: 379 722 346, e-mail: vos-oa-szs@ekodom.cz, http://www.oadomazlice.cz

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

Den otevřených dveří 6. prosince 2017
pro SOŠ Erbenova 184 a Chodské nám. 97, Domažlice od 10 do 17 hodin
Pro školní rok 2018/2019 otevíráme
4leté obory vzdělání zakončené
maturitní zkouškou
•
Obchodní akademie 63-41-M/02
•
Informační technologie 18-20-M/01
•
Zdravotnický asistent 53-41-M/01

3letý (denní forma) a 3,5letý (kombinovaná forma) akreditované obory VOŠ
(pro uchazeče s maturitou)
•
75-32-N/01 Sociální práce a sociální
pedagogika
•
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná
sestra

Celoživotní vzdělávání dospělých - dlouhodobé a krátkodobé akreditované kurzy
•
Pracovník v sociálních službách
•
Administrativní pracovník
•
Základy práce s PC
•
Účetnictví
•
Digitální fotografie

Kino Čakan - prosinec 2017
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Městské kulturní středisko v Domažlicích
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KULTURNÍ AKCE
Neděle 3. prosince 2017
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

JAK ČERTI
VYPLATILI ČERTA

Vstupenky pouze v předprodeji v MIC Domažlice
od 16. 10. 2017.
Jednotné vstupné 25,- Kč
Neděle 3. prosince 2017
od 19:00
augustiniánský kostel
MKS v Domažlicích
ve spolupráci se ZUŠ Jindřicha
Jindřicha Domažlice

dírky za přezkou, tak si
nehraj na to, že jsi už
dospělý!“

Předprodej vstupenek v Městském
informačním centru v Domažlicích.

Pondělí 11. prosince 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
VIII. abonentní koncert

Z NEBE POSEL
VYCHÁZÍ

Mužské vokální kvarteto Q VOX
a Magdalena Múčková - cimbál

Čtvrtek 14. prosince 2017
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Klubová scéna v rámci
festivalu Jazz bez hranic

IVAN AUDES QUARTET
FEAT. SOŇA HANZLÍČKOVÁ BORKOVÁ
Vánoční koledy
v jazzrockovém hávu
Předprodej vstupenek
v MIC v Domažlicích.

Neděle 17. prosince 2017
od 14:00 a 16:00
kino Čakan Domažlice
Loutkové divadlo Domažlice

ské... Program, který navodí
příjemnou atmosféru s nezaměnitelnou vůní Francie, jíž
umí Radka Fišarová dodat tu
správnou noblesu a francouzský šarm.
Účinkují: Radka Fišarová,
kapela Jazz4 a akordeonista
Aliaksandr Yasinski
Předprodej vstupenek v MIC
v Domažlicích.

Pondělí 19. února 2018
od 20:00
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel Martin Kapek

Mužské vokální kvarteto Q
NOVÁ PARTIČKA!
VOX bylo založeno v roce
1997 čerstvými absolventy
ZMĚNA JE ŽIVOT!
VÁNOČNÍ KONCERT JAMU
v Brně. Jejich působení
Vysoká škola improvizace! ParUČITELŮ ZUŠ
v hudbě je velmi široké (zpěv
tička v nové a skvělé sestavě!
ansáblový, sborový, sólový
Michal
Suchánek, Igor Chmela,
J. Jindřicha Domažlice
Vstupenky pouze v předprokoncertní i operní, dirigování,
Richard
Genzer, Jakub Kohák,
Předprodej vstupenek v MIC
deji v MIC Domažlice
hudební aranžmá, pedagoMichal Novotný, Marian ČurPředplatitelé koncertní a divadelní
od 16. 10. 2017.
gická práce apod.). Repertoár
ko...a nebo taky nějaký zajísezóny mohou uplatnit 20% slevu
Jednotné vstupné 25,- Kč
ansámblu zahrnuje a cappella
mavý
host...to je nová sestava
po předložení abonentní vstupenky!
zpívané skladby napříč žánry
Partičky!
Vše je improvizace!!!
Čtvrtek 21. prosince 2017
i staletími od středověku po
Partička míří z televizních
Pondělí 4. prosince 2017 od 18.00
od 18:00
nejžhavější současnost.
obrazovek rovnou za vámi!!!
Kulturní centrum-Pivovar
arciděkanský kostel
Předprodej zbylých vstupenek
Geňa
je ve formě a hádá ještě
Koncert
XXV. CHODSKÝ
v MIC v Domažlicích.
lépe než kdy předtím!!!! A je to
PŘEDVÁNOČNÍ
VÁNOČNÍ KONCERT taky hlavně o vás!!! Bez pomoci
Úterý 12. prosince 2017
publika by to prostě nebyla ParZASTAVENÍ S CANZONETTOU
- Chodský soubor Mrákov tička! Kluci improvizují dopředu,
od 19:30
Koncert ženského pěveckého
a Dětský soubor Mráček tak neví nikdo (včetně nich), co
kino Čakan Domažlice
sboru Canzonetta.
koncert
se odehraje v dalších vteřinách!
Předprodej v MIC v Domažlicích.
VSTUP DOBROVOLNÝ!
U toho nemůžete chybět!!!
Předplatitelé koncertní a divadelní

JAK ČERTI
VYPLATILI ČERTA

Neděle 10. prosince 2017
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
koncert

KLÍČ - 35 let

(výroční koncert)

V roce 2017 uplyne již 35 let
od chvíle, kdy se na jaře roku
INFLAGRANTI &
1982 sešlo několik mladých
muzikantů
s tím, že společně
JOSEF VOJTEK
založí kapelu – a tak byl ono- VÁNOČNÍ TURNÉ 2017 ho jara položen základ folkově
orientované skupiny KLÍČ. Ta
VYPRODÁNO!
se již krátce po svém vzniku
zaměřila především na histoNeděle 10. prosince 2017
rizující a renesančně laděnou
od 14:00 a od 16:00
autorskou písňovou tvorbu
kino Čakan Domažlice
a v průběhu následujících let
Dětské představení M. Nesvadby se pak úspěšně propracovaMichalovi Mazlíčci aneb la mezi uznávanou českou
hudební špičku.

„Michale, když máš na
opasku ještě dvě volné

sezóny mohou uplatnit 20% slevu po
předložení abonentní vstupenky!

Předprodej vstupenek
v MIC v Domažlicích.

Pondělí 8. ledna 2018
od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Tříkrálový koncert

Úterý 20. února 2018 od 19:30
velký sál MKS Domažlice
Pořadatel Sapporo my s.r.o.

RADKA FIŠAROVÁ

- MADAMME DE PARIS

VESELÁ TROJKA
PAVLA KRŠKY

Veselá trojka Pavla Kršky.
Heligonka,
akordeon a kláRadka Fišarová, jedna z nejlepvesy. Pavel Krška, Lubomír
ších českých šansoniérek, se
představuje s novým pořadem, Peterka a Miroslav Hrdlička.
kde zpívá české i francouzské Tato trojice hudebníků z Blašansony a francouzské filmové nenska se stala obrovskými
melodie. Posluchači uslyší řadu hitem na televizních obrazovkách. Již podruhé přijede do
světoznámých skladeb z reDomažlic.
pertoáru Edith Piaf, Ch. AznaPředprodej vstupenek v Městském
Předprodej
vstupenek v Městském
voura, J. Brela, V. Cosmy,
informačním centru v Domažlicích.
informačním centru v Domažlicích.
R. Lefébra, ale i písně autor-

Hudba u stromečku
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MKS - Vánoční balíček
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MP Domažlice / různé

Štědrovečerní
bohoslužba
Zveme vás na Štědrovečerní bohoslužbu
Křesťanského sboru Domažlice, která se
uskuteční na Štědrý večer 24. prosince
2017 od 22 hodin v Evangelickém kostele, Tyršova 690, Domažlice.
Program: zpívání současných moderních
křesťanských písní a vánoční slovo.
 P. Faul, Křesťanský sbor Domažlice

Charitativní
adventní koncert
Českobratrská
církev
evangelická
a Křesťanský sbor Domažlice vás srdečně zvou na Charitativní adventní koncert
skupiny EXUSIA.
Hudební skupina Křesťanského sboru
Domažlice hraje moderní křesťanské
chvalozpěvy. Koncert se koná v sobotu
9. prosince od 17 hodin v Evangelickém
kostele, Tyršova 690, Domažlice.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude
věnován Sociálně terapeutickým dílnám
svatého Josefa v Domažlicích.
 P. Faul, Křesťanský sbor Domažlice
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o vánocích pozor na zloděje
Vánoce by měly být časem radosti, společných rodinných okamžiků, ale jsou bohužel
i obdobím všudypřítomného shonu a s ním
spojených rizik. Právě z těchto důvodů Městská policie Domažlice v tomto období zintenzivňuje kontroly míst se zvýšenou koncentrací osob – veřejná prostranství, parky, ale
v první řadě zejména nákupní centra, vánoční trhy a jiné předvánoční akce. Právě tato
místa totiž patří k nejrizikovějším z hlediska
drobných krádeží a jiné majetkové trestné
činnosti. Zloději v těchto případech využívají
především nepozornosti nakupujících, kteří
jim však svým chováním mnohdy do velké
míry usnadňují „práci“.
Při preventivních kontrolách se často setkáváme s kabelkami či taškami odloženými

v nákupních vozících či na sedačkách zaparkovaných automobilů. Proto se naše pozornost upíná kromě jiného i na parkoviště.
V rámci preventivních kontrol rozdávají
strážníci informativní letáčky s radami na co
si dávat pozor a jak své věci co nejlépe zabezpečit. K tomu, abychom předešli krádeži,
totiž mnohdy stačí opravdu málo – zapnout
si zip kabelky, nenosit u sebe zbytečně velkou finanční hotovost nebo si při odkládání
kabátu vzpomenout a vyndat z kapes veškerý cenný obsah. Všechny tyto zdánlivé
maličkosti vám z pohledu majetkové trestné
činnosti zaručí klidné a pohodové Vánoce,
jaké vám přejí i strážníci Městské policie Domažlice.


Ing. Věra Říhová, MP Domažlice

Od poloviny října využívá MP Domažlice nové
služební vozidlo Škoda Octavia na stlačený zemní plyn (CNG). Vozidlo je pro potřeby
strážníků speciálně upravené – zavazadlový
prostor, vysílačka, dvě kamery, maják a svítilna k dálkovému svícení. Zadní sedačky jsou
kvůli snadnější údržbě potaženy omyvatelnou
ekokůží, kterou strážníci ocení zejména při
převozu osob pod vlivem alkoholu na Protialkoholní záchytnou stanici v Plzni. Nová Octavia nahradila svoji o sedm let starší
předchůdkyni, se kterou strážníci najeli celkem 340 000 km.  Foto: MP Domažlice

Prosinec v domažlickém muzeu
V prosinci vás srdečně zveme na výstavu „PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“,
která díky spolupráci s partnerským městem Domažlic Ludres představí betlémy
z celého světa. Výstava je zpřístupněna
denně 9 -12 a 13 – 16 hodin, na Štědrý
den bude muzeum otevřeno do 12 hodin.
K výstavě je připravena výtvarná dílna,
na kterou se je nutné předem objednat.

V Galerii bratří Špillarů je k vidění výstava
obrazů Aleny Anderlové a je stejně jako
expozice Muzea J. Jindřicha otevřena
v pracovní dny 9 – 12 a 13 – 16 hodin.
Ve spolupráci se spolkem Chodsko žije!
se v sobotu 9. prosince od 14 hodin koná
v Chodském hradu workshop „BYLINNÁ
LÉKÁRNA“, ve kterém se naučíte umíchat krém, bylinkové smoothie a ochut-

náte domácí sirupy. V pátek 15. prosince
vás od 19 hodin zveme na scénické čtení
KOZINA – z nerealizovaného scénáře
Z. Šmída, pod vedením Dany Žákové ze
ZUŠ J. Jindřicha.
Poslední promítání letošního filmového
klubu se odehraje v pátek 8. prosince, na
programu bude film T. Malicka STROM
ŽIVOTA. 
Mgr. Kristýna Pinkrová

ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY

PIETNÍ AKTY 28. ŘÍJNA

V sobotu 4. listopadu byla opět za hojné účasti uzamčena
Česká studánka. Akci pořádal Klub českých turistů Domažlice.
Foto: Karl Reitmeier

U pomníku Svobody v Domažlicích, u hrobu V Dáli na hřbitově a u pomníku padlých v Havlovicích se 28. října konaly
pietní akty. Jejich účastníci vzpomněli na vznik Československa a uctili památku obětí světové války.  Foto: S. Antoš

Fotogalerie / inzerce
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X. ROČNÍK MFF JUNIORFEST 2017

Mezinárodní filmový festival pro děti a
mládež Juniorfest se konal od 4. do 11. listopadu v pěti městech Plzeňského kraje.
Mimo jiné i v Domažlicích. Uvedeno bylo
celkem 110 filmů. Projekcí a doprovod-

ných akcí se zúčastnilo přes 12 tisíc lidí.
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v sobotu 4. listopadu ve velkém sále MKS v
Domažlicích. Večerem provázel herec
Vladimír Polívka.
V rámci festivalu
potom proběhla
celá řada doprovodných akcí a
nechybělo ani vyhlášení hlavního
festivalového ocenění Zlatá rafička

VÝLOV ČERNÉHO RYBNÍKA

za celoživotní přínos filmové tvorbě pro
děti a mládež. Tu si letos odnesli herec
Jiří Lábus a herečka Jitka Molavcová.
Jubilejní 10. ročník byl zakončen slavnostním galavečerem ve čtvrtek 9. listopadu opět v Domažlicích. Během
ceremoniálu byly vyhlášeny vítězné festivalové snímky, na závěr předala ředitelka
festivalu Judita Soukupová finanční šek
zástupkyni Nadačního fondu Šance onkoláčkům.
11. ročník Juniorfestu se uskuteční v termínu 10. - 15. listopadu 2018. 
(bub)

První listopadová středa patřila výlovu Černého rybníka u
Babylonu. Rybáři Domažlických městských lesů vylovili
kolem 40 q ryb. Lidé měli možnost koupit si čerstvé ryby
hned na místě. Ceny se oproti předešlým rokům zvýšily
v průměru o 5 až 10 korun. Pracovníci Domažlicích městských lesů budou také v letošním roce zajišťovat prodej
vánočních kaprů na domažlickém náměstí.  Foto: (bub)

Udělování Zlaté rafičky panu Jiřímu Lábusovi na horním
snímku. Dole fotografie ze slavnostního zahájení festivalu
v Domažlicích. 
Foto: 2x MFF Juniorfest

Inzerce
Nově otevřeno!

LAGUNA - KUCHYŇKA
Otevřeli jsme pro Vás nový
obchod s velkým výběrem
kuchyňských potřeb a drobným
kuchyňským elektrem.
Nabízíme také prodej dárkových
poukazů.
Kde nás najdete:
Nám. Míru 65, Domažlice
v 1. patře (vedle prodejny tabáku)
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pronajmu prostor
kosmetiky v Domažlicích.
Tel: 720 269 010
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NEHTOVÁ MODELÁŽ
AKCE - NEHTY
Pro objednání: 601 297 047
Dárek - kamínek, malování, modelování.

Otevřeno po - so od 9 do 19 hodin
Kozinova 122, Domažlice
Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA DOMAŽLICE

Jsme příspěvková organizace města Domažlice. Poskytujeme služby klientům vyššího
věku a zdravotně postiženým se sníženou soběstačností.
Pomůžeme Vám:
- s podáváním jídla a pití, s oblékáním a svlékáním včetně speciálních pomůcek
- při samostatném pohybu ve vnitřním a venkovním prostoru, při úkonech osobní hygieny
- při přesunu na lůžko nebo vozík, s ošetřením nohou, s úklidem a údržbou domácnosti,
- s nákupy a pochůzkami, s praním prádla a žehlením
Sazba na hodinu za úkon je 130,- Kč.
- zajistíme stravu a dovoz stravy; ceny: oběd běžný 57,-, oběd dieta 59,-, dovoz oběda 7,Kde si službu objednat?
Přímo v objektu Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Břetislavově ul. č. 84
(vedle sídla Hasičského záchranného sboru).
Zavedení pečovatelské služby je možné si domluvit přímo se sociální pracovnicí ve všední dny
PO - PÁ od 7:00 do 15:30 hod.,
Tel.: 379 724 325
Petra Řezníčková, DiS - sociál. pracovník
Lenka Čížová - vedoucí Městského centra služeb

Luženice 10, 344 01 Domažlice
Tel.: 379 723 915
info@atd-elektronik.cz

VÝUKA ANGLIČTINY

- profi výuka / 25 let praxe
- centrum Domažlic
- děti, studenti, dospělí
- kurzy pro veřejnost
- firemní kurzy
- příprava k maturitě, přijímací zkoušky
- individuální výuka

PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

- obecná / finanční / právnická / lékařská / technická

- angličtina / němčina / ruština / bulharština

Inzerce
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KAČABY: KÁVA, ČAJ, BYLINKY
DUKELSKÁ 30, DOMAŽLICE
Vám pro tento Advent připravily:

Kombe - korejský čaj plný zdraví, panelu,
himalájské soli, březový a kokosový cukr,
originální autorský porcelán, poctivé
čokolády, tělovou bio kosmetiku,
překrásné nové vánoční balíčky a mnoho
dalšího zajímavého zboží.
Pro Váš pohodlnější nákup:
Od 11. do 16. 12. dostanete k vánočnímu
nákupu Marockou kávu.
Od 18. do 22. 12. je prodloužená otevírací
doba do 18 hodin.
Stříbrná a Zlatá neděle 9-12 hodin
Otevřeno:

PO - PÁ 9 - 12 ; 13 - 17

Uzávěrka
inzerce pro
lednový
Domažlický
zpravodaj je
5. 12. 2017
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Řádková inzerce
 ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ
VČETNĚ OŘEŠÁKŮ, ÚDRŽBY
ŽIVÝCH PLOTŮ A JINÉ
ZAHRADNICKÉ PRÁCE.
Tel. 607 731 346
 KOUPÍM Simsona 3 000 Kč.
T. 736 741 967

INZERUJTE U NÁS
Celá strana 191*250 mm 		
6 534 Kč
1/2 strany 		
		
3 267 Kč
1/4 strany
		
1 634 Kč
Libovolný rozměr
		
1 cm2 = 16 Kč
Řádková inzerce 		
1 řádek = 39 Kč
Při opakování sleva 10%, uvedené ceny jsou bez DPH
21%. Náklad 5 800 ks.

SO 9 - 12

Těšíme se na Vaši návstěvu.
Při nákupu nad 1 000 Kč dostanete dárek.

Bc. Kristýna Bublová, tel.: 777 968 884

SKLENÁŘSTVÍ POD ŠKARMANEM, a.s.
Rohova 124, Domažlice
Tel. 379 778 402 nebo 774 648 402
•
•
•
•
•
•

Domažlické městské lesy spol. s r.o.

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
www.domazlicke-lesy.cz
tel. 602 249 341 (Fořt)
Plavecký bazén a ubytovna
Domažlice přijme nové pracovníky
a brigádnice na pracovní pozice:

- instruktorky do kurzů plavání
s dětmi, kojenci a batolaty
- uklízečka
Další informace podá ředitel přísp. organizace na tel.: 724 350 477 (p. Houška)

ZASKLÍVÁNÍ OKEN, DVEŘÍ
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ
ZHOTOVENÍ KLIPŮ
BROUŠENÍ, VRTÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ SKLA
KERAMICKÉ SKLO DO KAMEN A KRBŮ
- jsme plátci DPH

Inzerce
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Inzerce
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PŘI NÁKUPU NAD
1 000 Kč zubní pasta - výběr ze 3 druhů
2 000 Kč Vitamarin
3 000 Kč Visage oil
4 000 Kč Maca
5 000 Kč Peralgin + mýdlo Protektin
6 000 Kč Barley Juice powder + Artrin balm
7 000 Kč Annona + Visage oil
9 000 Kč Maca + Probiosan + Vitamarin
10 000 Kč Annona + Flavocel + Nigella sativa
PENTAGRAM MÝDEL
Droserin, Protektin, Artrin, Cytovital, Ruticelit

KOSMETIKA BEAUTY ENERGY
2set: krém Renove, Visage serum,
Visage oil nebo Visage water
2set: Argan oil, Almond oil

ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA ČAJŮ
15% sleva na 1 čaj
25% sleva na 2 čaje stejného druhu

Nabídka PRODUKT ZA 1 Kč platí pouze pro členy Energy. Do hodnoty nákupu se nezahrnují balíčky Beauty Energy. Pentagram mýdel 3+2 ani akční nabídka čajů!!! Dlouhodobá motivační akce
„Bylinný koncenetrát za 1 Kč při nákupu nad 5000 Kč“ se na období listopad - prosinec 2017 zastavuje! Jedná se o doplňky stravy. Akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2017 nebo do vyprodání zásob.

Tyto produkty lze zakoupit v Prodejně Energy, Domažlice, Srnova 78

